
A short guide to adapt the SfR teaching plan

Skoler for modstandsdygtighed



SFR – skaber sammenhæng mellem skoler og lokalområder

Skoler for modstandsdygtighed (SfR – School for Resilience) er et tværfagligt forløb, som fokuserer på 
de klimaforandringer Verden står over for i dag. Forløbet fokuserer på modstandsdygtighedskonceptet, 
og formålet er at udvikle elevernes og lokalområdets modstandsdygtighed i forhold til klimaforandrin-
ger. Forløbets grundlæggende principper er udviklet ud fra ”Placebased learning” (PBL). 

Der er fokus på udvikling af elevernes kompetencer, og forløbet er fleksibelt således, at det kan bruges 
på forskellige måder og af forskellige lærere. Det overordnede mål med forløbet er, at ”eleverne får en 
forståelse af modstandsdygtighedsbegrebet ved at undersøge de udfordringer lokalområdet kan have. 
Ved at kommunikere og interagere med lokalområdet skal eleverne udvikle konkrete og bæredygtige 
løsninger som kan omsættes i praksis. 

Forløbet har følgende læringsmål:

• Eleven kan forstå modstandsdygtighedsbegrebet i en lokal kontekst.
• Eleven kan samarbejde med andre om at undersøge og indsamle relevant viden.
• Eleven kan udvikle og diskutere lokalområdets svar på globale problemer.
• Eleven kan arbejde aktivt med de modstandsdygtighedstiltag der er i lokalområdet.

1



Skoler fra Danmark, Letland, Italien, Irland, Wales og Baskerlandet udførte pilotstudier i 2016 med SfR 
forløbet. Denne guide er en samling af tips og tricks og forslag til at guide lærerne når de skal afprøve 
SfR forløbet. Før man går i gang med SfR forløbet kan man læse denne guide så man kan opbygge et 
velovervejet og innovativt forløb, som passer til pensum og folkeskoleloven, og samtidig sørger for at 
undervisningen fokuserer på et miljømæssigt perspektiv. 

Her er nogle af de positive udbytter som kan opnås igennem forløbet:

• Muligheden for at kunne tilpasse nogle aspekter i forløbet til pensum.

• Øger samarbejdet mellem elever, lærere, forskellige medarbejdere på skolen og lokalområdet.

• Øger elevernes bevidsthed i forhold til ”hvad kan jeg gøre” og øger deres følelse af tilhørsfor-
  hold til det sted de bor.

• Hjælper med at øge elevernes forståelse at de også hænger sammen med det lokalområde,
  de bor i.

Hvordan kan SfR integreres i skolen?

For at kunne integrere SfR forløbet i skolen kan man:

 1
Prøve at identificere nøglebegreber i Fælles mål, i forhold til bæredygtighedsbegrebet. I Danmark er 
det relativt nemt at tilpasse SfR forløbet ind i undervisningen, da eleverne er vant til at arbejde på bag-
grund af deres egne observationer og studier. At tage udgangspunkt i egne erfaringer virker tit motive-
rende for eleverne og kan medvirke til at udvikle en ansvarsfølelse over for lokalområdet. 

 2
Sammensæt specifikke fag i SfR forløbet. Nogle fag er mere passende i forhold til lokal modstandsd-
ygtighed (naturvidenskabelige fag, samfundsfag) mens PBL især med fordel kan  bruges i geografi og 
matematik. Det kan være en god idé at inddrage flere fag. Nogle af materialerne vil være på engelsk, 
derfor kan det være en god idé at inddrage engelskfaget når eleverne skal arbejde med videoer, place-
check aktiviteter som sker udenfor klassen og når man skal indsamle relevant data. 

2



 3
Nogle af landene har specifikke platforme som er åbne for andre som gerne vil arbejde med innovative 
og samarbejdende projekter. Lettiske skoler har en projektuge og her ville der være en god mulighed 
for at lave SfR forløbet. Derudover har man i Irland et overgangsår for 15-16 årige og her gav det lærer-
ne og eleverne frihed til at arbejde med SfR forløbet i dybden og i længere tid. Der findes også andre 
muligheder såsom øko-grupper eller ekstra aktiviteter hvor SfR forløbet kan tilpasses. Her skal delta-
gerne dog være engagerede i at arbejde et par ekstra timer i ugen, for at kunne give eleverne et orden-
ligt forløb. I Danmark kan man lave SfR forløbet som et tværfagligt forløb, og dette kan give inspiration 
til deres eksamen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi, fysik og kemi), hvor eleverne skal 
arbejde med problembaserede naturvidenskabelige emner.

Udfordringer
Nogle af landene kan have et meget stramt og struktureret kompetencebaseret pensum, hvor mods-
tandsdygtighed eller PBL kan være svært at tilpasse ind. Spanien har netop disse udfordringer, hvor 
implementeringen af forløbet var begrænset af manglende undervisningstimer. Hvis manglende tid er 
en reel faktor så prøv at prioritere de aktiviteter som fokuserer på place-based learning, da det er en 
god måde at styrke forskellige kompetencer samtidigt med, at man arbejder med nye værdier eller 
begreber. Brug også denne begrænsning når man skal udføre korte aktiviteter såsom koncept tegne-
film, kortfilm og spil, således at eleverne engagerer sig så meget som overhovedet muligt.
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Hvordan kan SfR forløbet passe ind i skolens organisation?

I de seks partnerlande har lærerne selv besluttet, hvor lang tid de ville bruge på SfR forløbet. Flere under-
visningstimer betyder at man kan arbejde og gå i dybden med modstandsdygtighed, sociale værdier og 
tilhørsforhold. SfR forløbet vil også øge samarbejdet mellem lærerne og fremme god praksis både i skolen 
og i lokalområdet. Aktiviteter fra aktivitetskisten kan nemt integreres i den daglige undervisning, og dette 
kan lede hen mod en nyere og mere innovativ samt motiverende læringsproces. Husk på at SfR handler om 
at komme ud af de normale klasserumsrammer ved at undersøge ”det virkelige liv” og de udfordringer loka-
lområdet står over for samtidigt med, at man underviser i centrale værdier. Vi anbefaler, at lærerne bliver 
involverede i at tilpasse forløbet til skoletiden. 

Forløbet afhænger af, at man kan samarbejde på tværs af lærerteams og faglærere, da SfR er et tværfagligt 
forløb som undersøger problemstillinger, som ikke kun passer til et fag. Lærerne kan designe implemente-
ringen af SfR forløbet til ca. 22 undervisningstimer á 60 minutter. Forløbets varighed kan naturligvis være 
forskellig i forhold til skolen, men hvis man har færre timer end 22 timer kan dette gå ud over grundigheden 
og forståelse af kernebegreberne. Nogle af aktiviteterne, såsom elevens egen evaluering og andre aktivite-
ter fra aktivitetskisten, kan laves i fx. lektiecaféer, således at man stadig understøtter forløbet.

Det er vigtigt, at man opfordrer til en positiv tilgang, når man undersøger miljømæssige problemstillinger og 
de løsninger der kan være. Ved at udsende skræmmebilleder, fx naturkatastrofer og kriser, kan man 
skræmme eleverne i stedet for at inspirere dem. Derfor skal man undgå at arbejde i en negativ retning, når 
man arbejder med projektets håndmodel. 

• Forståelse
  Den viden som eleven skal kende til og handle modstandsdygtigt på baggrund af.
• Overførsel
  At sikre at aktiviteterne undersøger en række geografiske og menneskelige kontekster.
• Erfaring
  De pædagogiske læringsmetoder.
• Selvstændiggørelse
  De kompetencer en elev opnår for at kunne handle effektivt.
• Værdier
  De værdier som fremmer modstandsdygtighed.
• Rammesætning
  Et kendt område som gør læringen autentisk og meningsfuld for eleven samt 
  stimulerer de passende værdier.
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Hvordan bliver lærere klædt på til at forstå begrebet 
”lokalområdets modstandsdygtighed”?

Når man arbejder med et lokalområdes modstandsdygtighed i forhold til kommende klimaforandringer, 
kræves der en faglig viden om global opvarmning, drivhusgasser og bæredygtighed og en viden om, 
hvordan klimaforandringer kan påvirke lokalområdet. Lokalområdets modstandsdygtighed beskriver 
lokalområdets evne til at håndtere og lære af de problemer som kan opstå. For at kunne videregive 
denne viden i SfR forløbet skal lærerne reflektere og diskutere modstandsdygtighedsbegrebet, og de 
muligheder der er for at udvikle den lokale modstandsdygtighed i lokalområdet. At lave et kursus for 
lærere kan hjælpe dem med at blive mere kendte med begreberne i forløbet. Man kan invitere bæred-
ygtige firmaer og organisationer som kan være med i kurset og kan forklare de grundlæggende begre-
ber, der er. 
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Find en gruppe af motiverede lærere, forbered en undervisningsplan og vælg aktiviteterne som passer 
til eleverne. Det er vigtigt, at man fremmer motivationen hos lærerne. På et lærerkursus kan man sørge 
for, at alle lærere bliver mere bevidste om lokalområdet skolen ligger i. Man kan lave walkabouts i loka-
lområdet eller andre relevante steder. Man kan også bruge aktiviteter såsom Placecheck, place-
ringsstandard værktøj og værdispillet til at undersøge, hvorvidt lærerne er motiverede til at engagere 
sig i forløbet. Husk at holde fokus på PBL (place-based learning) i sammenhæng med de kompetencer, 
færdigheds- og vidensmål som pensum og lovgivning forskriver. Det er vigtigt at lærerne får indarbejdet 
kernebegreberne igennem hele kurset således at de kan videreformidle dem til eleverne. Hvis det er 
nødvendigt kan man blive ved med at referere til håndmodellen igennem kurset. Dette kan også hjælpe 
læreren at bruge håndmodellen som evalueringsredskab, hvis elevernes udbytte bliver anderledes end 
hvad der oprindeligt planlagt. 
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Hvordan kan de lokale autoriteter og interessenter deltage 
i SfR forløbet?

Når man planlægger SfR forløbet skal man overveje, hvilke lokale interessenter og autoriteter man kan 
inddrage. Fortæl og vis eleverne at der er innovative og sjove steder i lokalområdet ved at besøge 
lokale butikker og firmaer, lokale autoriteter og naboer. Når man skal inddrage lokalområdet og dets 
beboere, samtidigt med at man organiserer et undervisningsforløb, kræver det, at man er god til at 
kommunikere, uddelegere og holde et overblik. Man skal være klar til at håndtere problemstillinger og 
de udfordringer der kan opstå, når man arbejder med følelser og holdninger og samtidig skal iværksæt-
te nye handlinger. 

Når der skal kommunikeres om forløbet, så send information om forløbet ud til pressen og de relevante 
interessenter i lokalområdet. 
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